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पसु्तकाववषयी थोडसेे 
  

  लहान असताना रॉबर्ट फुल्र्नला चचत्र 
काढायला व काही काही बनवायला आवडत 
असे. त्याने लावलेले कल्पक शोध त्याच्या 
मित्रांना आवडत असत. जसे, िासे 
पकडण्यासाठी वापरायची बोर्, स्वातंत्र्य 
दिनाननमित्त वाजवायच ेफर्ाके वगैरे. िोठे 
झाल्यावर रॉबर्टने प्रमसद्ध लोकाचंी चचत्रे काढली 
व एका पाणबुडीचा शोध लावला. त्याने एक 
वाफेच ेजहाजही बनवले. त ेककती वेगात पळू 
शकत,े हे डोळयांनी बघेपयतं लोक फुल्र्नची 
चषे्टा करत असत. आज अशी हजारो वाफेची 
जहाजे साऱ्या जगभर आपल्याला दिसतात.  

    त्या छोट्या िलुाने नव्या पेन्ससलीने 
आपले नाव मलदहले रॉबर्ट फुल्र्न.  
पेन्ससलच्या र्ोकाने चांगले मलखाण 
केल.े रॉबर्टने न्स्ित केले. त्याने 
स्वत:च ही पेन्ससल बनवली होती.   



  फुल्र्न कुरंु्ब पेनमसल्व्हेननया राज्यातील 
लँकेस्र्र शहरात राहात असत. रॉबर्टच्या वडडलांचे 
ननधन झाले होत ेआणण त्याची आई खूप गरीब 
होती. असन, कपड ेव िलुांची शाळा यावरच 
त्यांचा सारा पसैा खचट होत असे. पेन्ससल ववकत 
घेण्यासाठीही त्यांच्याकड ेपैसे मशल्लक नसत.  

  रॉबर्टने आपल्या आईला पेन्ससल 
िाखवली.  
  “िला तझुा अमभिान वार्तो,” आई 
म्हणाली. “किाचचत त ूया भांड्याचं 
तरु्लेल ंहँडलसदु्धा परत जोडू शकतोस.” 



    हँडल जोडण्यासाठी रॉबर्टने एका लोहाराची 
िित घेतली. त्यांनी लोखंडी हँडल आगीिध्ये 
गरि केले. िग त्यांनी ऐरणीवर हँडलला 
ठोकून ठोकून भांड्यावर बसवले व जोडले.     

  यानतंर रॉबर्टने आपल्या आईसाठी अनेक 
वस्त ूिरुुस्त केल्या.  

  रॉबर्टने स्वत:साठीही काही खेळणी बनवली. 
शाळेतील एका मित्राने त्याला काही रंग दिले. पण 
रॉबर्टकड ेरंगवण्यासाठी ब्रश नव्हत.े िग त्याने 
िांजराच्या केसांपासनू व हंसाच्या वपसांपासनू ब्रश 
बनवले. एका कलाकाराने त्याला फुकर्ात पेंदर्गं 
मशकवल.े लवकरच रॉबर्ट आपल्या कुरंु्बबयांची 
चचत्र ेकाढू लागला.     



    तीन वषांनतंर रॉबर्टने शाळा सोडली. िग 
तो एका बिंकुा बनवणाऱ्या िाणसाच्या 
िकुानात काि करू लागला. नतथे वदृ्ध पीर्र 
व त्याचा िलुगा णिस हेसदु्धा काि करत 
असत. 

  एक दिवस पीर्र िासे पकडण्यासाठी रॉबर्ट व 
णिसला आपल्या जुनार् सपार् बोर्ीवर घेऊन 
गेला. बांबनेू जोर लावनू त ेबोर् पढेु नेऊ लागले. 
हे काि खूप कष्टाचे होत.े अचानक रॉबर्टने 
आपला बांब ूखाली ठेवला.    

  “बोर्ीला पढेु नेण्यासाठी काही सोपा उपाय 
असला पादहजे,” तो म्हणाला.  



    वदृ्ध पीर्रला हस ूआले. “ककत्येक वषांपासनू 
लोक सोपा उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करत 
आहेत. पण कुणालाही तसा उपाय सापडला 
नाही. िाझा मित्र ववल्यि हेन्रीनेसदु्धा एक प्रयत्न 
केला. पण या सगळयांनाच अपयश आले.”  

  “का? काय झाल?ं” रॉबर्टने ववचारल.े 
  “ववल्यि हेन्रीने आपल्या बोर्ीवर वाफेचं 
इंन्जन बसवल,ं” पीर्र म्हणाला, “इंन्जन एवढं 
जड होत ंकी त्यािळेु त्याच्या बोर्ीचे िोन तकुड े
होऊन बोर् बडुाली.” 

  “पण बोर् सहजपणे पढेु नेण्यासाठी आणण 
नतला वेग िेण्यासाठी काहीतरी उपाय असेलच 
ना!” रॉबर्ट म्हणाला.   

  “हो तर!” णिस म्हणाला, “काही बोर्ींना 
मशड ंअसतात त्यासाठी. पण आपली बोर् जड 
आहे. नतच्यासाठी ही मशड ंयोग्य नाहीत.” 

  यानतंर बोर् सहजररत्या पढेु नेण्यासाठी 
सोपा उपाय शोधण्यावर रॉबर्ट ववचार करू 
लागला. 



    एक दिवस रॉबर्ट िका िळून घेण्यासाठी 
पाणचक्कीत गलेा. नतथे त्याने झऱ्याच्या पाण्यावर 
कफरणारे चक्र पादहले. हे चक्र स्वत:सोबत िोन िोठे 
िगड कफरवत होती. या िगडांच्यािध्ये िका भरडून 
पीठ बनत होत.े      

  “हे चक्र बोर्ीला पढेु नेऊ शकेल?” त्याच्या 
िनात आल.े 

  रॉबर्ट गावात आपल्या काकीला भेर्ायला 
गेला. त्याने बोर्ीच्या िोसही बाजूंना चक्र 
लावण्याची कल्पना नतला सांचगतली. िग 
त्याने अशा बोर्ीची खेळण्यातील प्रनतकृती 
बनवली.   

  “एक दिवस त ूअशीच खपू िोठी बोर् 
बनवशील,” काकी म्हणाली.   



    पण रॉबर्टला तात्काळ तशी बोर् बनवायचा 
ध्यास लागला. घरी परतल्यावर त्याच्या 
मित्रांनी त्याला िोन िोठी चके्र बनवण्यास 
िित केली. त्यांनी पीर्रच्या जुनार् बोर्ीच्या 
िोन बाजूंना ती चके्र बसवली. िग रॉबर्टने चके्र 
कफरवण्यासाठी िांड ेबनवले.  

  रॉबर्ट व त्याचे िितनीस बोर्ीवर स्वार 
झाल.े त्यांनी चक्राचे िांड ेकफरवले. चक्र 
पाण्यात कफरू लागताच बोर् पढेु जाऊ 
लागली. िलुांच्या आनिंाला पारावार रादहला 
नाही. चक्राच्या बोर्ीतनू िासेिारी करायला 
त्यांना खूप िजा आली.   



    काही काळानतंर रॉबर्टकड ेखेळण्यासाठी वेळच 
उरला नाही. बहुतके लोक इंग्रजांच्या तावडीतनू िेश 
स्वततं्र करण्यासाठी लढत होत.े त्यांना बिंकुांची 
आवश्यकता होती. त्यािळेु रॉबर्ट बिंकुीच्या 
िकुानात तासनतास काि करू लागला.     

  सधं्याकाळी तो चचत्र ेरंगवनू त्यांची ववक्री 
करू लागला. तो िकुानांच्या फलकांवर 
िजकूरही रंगवनू िेऊ लागला. त्याच्या आईला 
कुरंु्बातील पाच सिस्यांचे पोर् भरण्यासाठी 
रॉबर्टच्या किाईची आवश्यकता होती.   



     4 जुल ै1777 रोजी सटु्टी होती. त्या दिवशी 
लँकेस्र्रिध्ये अिेररकेचा पदहला स्वाततं्र्यदिन 
सोहळा साजरा होत होता. रॉबर्टने आपल्या 
मित्रांना फर्ाके बनवण्यास िित करण्याची 
ववनतंी केली. यापवूी अिेररकेत कुणीही फर्ाके 
बनवले नव्हत.े आकाशात फर्ाक्यांचा 
लखलखार् पाहून लोक आश्चयटचककत झाले.      

    रॉबर्ट सतरा वषांचा झाला तवे्हा 
कफलाडने्ल्फया शहरातील एका िाणसाने 
त्याची चचत्र ेपादहली.  
  “त ूिाझ्या सगळया कुरंु्बबयांची चचत्र े
काढशील?” िाणसाने ववचारले,  

“कफलाडने्ल्फयात राहून चचत्र ेकाढलीस तर 
त ूजास्त धन किव ूशकशील.” 



“ 

    रॉबर्टने याबाबत आईशी चचाट केली.  

  “चांगली सधंी चालनू आली आहे. सोडू 
नकोस,” आई म्हणाली. 
  आईच्या िितीने त्याने काही पशैांची बचत 
केली होती. त्यांनी हे पशैाचे भांड ेरे्बलवर 
ररकािे केल.े 

 “खोलीच ेभाड ेभरण्यासाठी आणण 
जेवण्या-खाण्यासाठी एवढे पसेै परुतील 
सध्या तलुा. तोवर त ूकिवायलाही 
लागशील,” आई म्हणाली. 
  िग रॉबर्ट घोडागाडीतनू 
कफलाडने्ल्फयाकड ेननघाला.  



    कफलाडने्ल्फयाला चचत्र ेकाढण्याचे काि 
पणूट केल्यावर रॉबर्टला एका िाचगसयांच्या 
िकुानात काि मिळाले. त्याने िदहलांच्या 
लॉकेर्साठी लहानलहान चचत्र ेकाढली. नतंर 
त्याने आणखी काही लोकांची चचत्र ेकाढली. 

  बेंजामिन फँ्रकमलन याला रॉबर्टची चचत्र े
पसतं पडली. फँ्रकमलन हा एक िदु्रक व 
शोधक होता.  

  तो रॉबर्टला म्हणाला, “तू इंग्लडंला 
जाऊन चचत्रकलेचा अभ्यास करायला 
हवास.” 



  “िलाही इंग्लडंला जावसं ंवार्त.ं पण 
िाझ्याकड ेतवेढा पसैा नाही,” रॉबर्ट म्हणाला.  

  फँ्रकमलनने क्षणभर ववचार केला.  
  “िी िाझा मित्र बेंजामिन वेस्र्ला पत्र 
मलहून तझु्याबद्दल कळवतो. तो नतथे राजा 
नतसऱ्या जॉजटच्या िरबारात चचत्रकार आहे,” 
फँ्रकमलन म्हणाला. 
  रॉबर्ट आनिंाने म्हणाला “वेस्र् िाझ्या 
जसिापवूी लँकेस्र्रिध्ये राहात. त्यांनी िाझ्या 
आईवडडलाचंी चचत्र ेकाढली होती.” 

  “इंग्लडंिध्ये त्याने अनेक राजपररवारांची 
चचत्र ेकाढली आहेत. तो तलुा चचत्रकलेववषयी 
आणखी काही मशकवेल,” फँ्रकमलन म्हणाले.  



  रॉबर्टने इंग्लडंच्या प्रवासाला लागणारे पसैे 
साठवण्यासाठी कठोर िेहनत केली. त्याला 
त्याच्या आईसाठी एक शतेही ववकत घ्यायचे 
होत.े      

  अनतश्रिािळेु एक दिवस रॉबर्ट खूप 
आजारी पडला. डॉक्र्रने त्याला सागरी 
प्रवास करण्याचा सल्ला दिला. पण रॉबर्टने 
प्रथि आईचा ववचार केला. साठवलेल्या 
पशैातनू त्याने नतच्यासाठी एक शते ववकत 
घेतले. िग त्याने इंग्लडंला जाण्यासाठी 
काही पसैे कजट घेतले.   



    लडंनिध्ये वेस्र् िांपत्याने त्याचे स्वागत 
केले. त्यांच्याच घरी राहून त्याने चचत्रकलेचा 
अभ्यास केला. लवकरच त्याची काही चचत्र े
शाही कलािालनात झळकली. हा त्याच्यासाठी 
िोठा ससिान होता.   

  अनेक श्रीितं लोकांनी रॉबर्टला आपले चचत्र 
बनवण्यासाठी बोलावले. रॉबर्टचे नशीब 
फळफळले. मिळालेल्या पशैातनू त्याने आपले 
कजट फेडले. त्याने आपल्या आईलाही पसैे 
पाठवल.े  



  एक दिवस रॉबर्ट ड्यकू ऑफ 
बब्रजवॉर्रच्या राजवाड्यात त्याचे चचत्र 
काढण्यासाठी गलेा. ड्यकू ही एक 
िहत्त्वपणूट व्यक्ती होती. तो कोळसा व 
सगंिरवराच्या खाणीचंा िालक होता. नतथे 
प्रथिच रॉबर्टने कोळशाच्या खाणीतनू पाणी 
काढणारे वाफेचे इंन्जन पादहले.  

  रॉबर्टला वदृ्ध पीर्रची बोर् बडुवणारे 
जड वाफेचे इंन्जन आठवले. त्याला पसुहा 
बोर्ीसाठी वाफेच ेइंन्जन बनवण्याची 
प्रेरणा मिळाली.    



    ड्यकूने आपला कोळसा बाजारात नेण्यासाठी 
कालवे बांधले होत.े रॉबर्टने कालवे बांधण्याची 
सहजसोपी पद्धत शोधली. त्याने कालव्यातील 
बोर्ींना लागणारे िजबतू िोरखंड बनवण्यासाठी 
यतं्र बनवले. िग त्याने सगंिरवर कापणाऱ्या 
यतं्राचे चचत्र काढले. ड्यकूने आपल्या 
कायटशाळेत असे यतं्र बनवनू घेतले. 

  इंग्लडंिध्ये असताना रॉबर्टने नवनवे 
शोध लावले. बब्रदर्श सरकारने त्याला 
काही शोधासंाठी िानधन दिले. चचत्रांच्या 
तलुनेत या शोधांिळेु जास्त किाई होत,े 
हे रॉबर्टला जाणवले.   



   एक दिवस रॉबर्टने बब्रदर्श नौिलाला 
िित होईल असा एक ववचार िांडला. 
त्याने पाण्याच्या आत चालणारी बोर् व 
क्षेपणास्त्र यांची चचत्र ेकाढली. त्याबाबत 
त्याने आपल्या मित्रांबरोबर चचाट केली. 

  “पाण्याच्या खालनू चालणाऱ्या बोर्ीवरून 
क्षेपणास्त्र सोडून चाच्यांची जहाजं नष्ट करता 
येतील,” तो म्हणाला, “यािळेु सिदु्र सरुक्षक्षत 
राहील. िग यदु्ध करण्याऐवजी लोक इतर 
िेशांत प्रवास करू शकतील आणण नवे मित्र 
जोडू शकतील.” 



    पण पाण्याखाली चालणारी बोर् बनवण्यासाठी 
रॉबर्टला इंग्लडंिध्ये िित मिळाली नाही. 
तथेील नौिलाला यािध्ये काहीच रस नव्हता. 
म्हणून रॉबर्टने फ्राससला जाण्याचे ठरवले. पण 
नतथेही कुणी त्याला िित केली नाही. त्यांनी 
रॉबर्टला ‘स्वप्नाळू’ म्हणून त्याची हेर्ाळणी 
केली.  

  आता अशी बोर् बनवण्यासाठी रॉबर्टलाच 
पसैा उभा करावा लागणार होता. त्याने 
नेपोमलयन िॉस्को शहर जाळत असल्याचे 
एक भव्य मभत्तीचचत्र बनवले. नेपोमलयन 
त्याकाळी फ्राससचा राज्यकताट होता. हे चचत्र 
पसैे िेऊन बघण्यासाठी लोकांची झुंबड 
उडाली.     



   लवकरच रॉबर्टने आपल्या बोर्ीचे काि सरुू 
केल.े त्यासाठी त्याने काही िजूर कािावर 
ठेवले, लाकूड व लोखंड खरेिी केले. िीघट 
काळानतंर तयार झालेली पाण्याखालची बोर् 
सीन निीत सोडण्यात आली. रॉबर्टने या 
बोर्ीचे नाव नॉदर्लस असे ठेवले.   

  रॉबर्ट फुल्र्न पाण्याखाली बोर्ीतनू प्रवास 
करणार, अशी बातिी पॅररसिध्ये पसरली. सीन 
निीककनारी लोकांची गिी जिली. ‘रॉबर्ट पसुहा 
काही पाण्याच्या वर येऊ शकणार नाही’, असेच 
लोकांना वार्त होत.े फ्रें च नौिलाचे काही 
अचधकारीिेखील ही घर्ना पाहाण्यासाठी नतथे 
पोहोचले.   



    नॉदर्लस एक लांब, मसगारच्या आकारची 
बोर् होती. रॉबर्टने लोकांना पाहून हात 
हलवला. िग तो बोर्ीत मशरला व वरचे 
झाकण बिं करून घेतले. बोर् सीन निीत 
खोलवर बडुाली. पढुची पचंचेाळीस मिननरे् 
लोकांनी अधीरतनेे वार् पादहली. आपण 
आता रॉबर्ट फुल्र्नला कधीही पाहू शकणार 
नाही, असे त्यांना वारू् लागले.    

  िग निीपात्रात काही अतंरावर हळूहळू 
बोर्ीचा वरचा भाग वर येताना दिस ूलागला. 
रॉबर्ट झाकण उघडून बाहेर आला आणण 
लोकांनी एकच जल्लोष केला. रॉबर्ट फुल्र्नने 
पाणबडुीचा शोध लावला.   



   आपला शोध फ्रें च नौिल ववकत घेईल, 
अशी आशा रॉबर्टला वार्त होती. काही 
अचधकारी क्षेपणास्त्र सोडण्यासाठी 
त्याच्यासोबत पाणबडुीत गेले. क्षेपणास्त्राने 
एका जुसया बोर्ीला उडवले. आता फ्रें च नौिल 
आपला शोध ववकत घेईल, अशी खात्री 
रॉबर्टला वारू् लागली. पण तवे्हा नेपोमलयन 
बब्रदर्शांशी लढण्यात व्यस्त होता. नवीन 
काहीतरी करण्याच्या िनन्स्थतीत तो नव्हता.      

  रॉबर्टने प्रयत्न सोडले नाहीत. आता त्याला 
वाफेच्या शक्तीवर चालणारी बोर् बनवण्याचे 
वेध लागल.े त्याने ही कल्पना फ्राससिधील 
अिेररकन राजितू रॉबर्ट मलन्व्हंग्स्र्नला 
सांचगतली. तो त्याच्या पाणबडुीबद्दलही 
त्याच्याशी बोलला.  



  “िला पाणबडुीिध्ये काडीचाही रस नाही,” 

राजितू म्हणाले, “पण िला तझुी वाफेवर 
चालणाऱ्या बोर्ीची योजना पाहायला आवडले.” 

  मलन्व्हंग्स्र्न एक श्रीितं वकील होत.े त े
रॉबर्टला म्हणाले, “िाझा तझु्यावर पणूट ववश्वास 
आहे. िी वतृ्तपत्रांत तझु्या शोधांबद्दल वाचलयं. 
तलुा भागीिारीत रस असेल तर िी तलुा पसैा 
परुवायला तयार आहे. त ूफक्त काि कर.” 



    रॉबर्टला आनिं झाला. त्याने तात्काळ बोर्ीचे 
काि सरुू केले. 1803 सालच्या वसतं ऋतपूयतं 
सीन निीिध्ये चाचणी घेण्यासाठी बोर् तयार 
झाली. या बोर्ीच्या िोसही बाजूंना असलेली चके्र 
वाफेच्या इंन्जनाद्वारे कफरणार होती.    

  परंत ुचाचणी घेण्याच्या आिल्या रात्री एक 
भयानक वािळ आले. रॉबर्टने आपल्या खोलीतनू 
काहीतरी कोसळल्याचा आवाज ऐकला. तो 
निीककनारी धावला तवे्हा आपली बोर् निीत 
बडुाल्याचे त्याला दिसले.    



    पढुचे चोवीस तास रॉबर्ट बोर् 
वाचवण्यासाठी झगडत रादहला. बोर्ीचे भाग 
वर आणण्यासाठी त्याने अनेकिा निीच्या थंड 
पाण्यात बडुी िारली. अनतश्रिािळेु पढुच्या 
दिवशी तो खूप आजारी पडला.   

  बबछासयात काही काळ आराि करून 
झाल्यावर त्याने बोर्ीची पुनबांधणी सरुू केली. 
यावेळी त्याने जड इंन्जन व बॉयलर यांचे 
वजन पेल ूशकेल अशी अचधक िजबतू व 
िोठी बोर् बनवली.   



    8 ऑगस्र् 1805 रोजी रॉबर्टने बॉयलरच्या भट्टीत 
लाकड ेर्ाकली व बॉयलर गरि केला. उंच 
चचिणीतनू धूर बाहेर येऊ लागला. बोर् हळूहळू 
पढेु जाऊ लागली. पण ती तासाला चार िलै 
एवढाच वेग गाठू शकली. 

    बोर् वळून परत कशी येत,े हे रॉबर्टने 
ककनाऱ्यावरील लोकांना िाखवले. ही बोर् 
म्हणजे रॉबर्टचे यश होत.े बालपणी अशी 
बोर् बनवण्याचे पादहलेले स्वप्न अखेर त्याने 
पणूट केले. त्याने वाफेच्या शक्तीवर पाण्यात 
चालणारी बोर् बनवनू िाखवली. 



    फ्रें च वतृ्तपत्रांनी फुल्र्नचा प्रनतभावतं म्हणून 
गौरव केला. पण रॉबर्टला यापेक्षा चांगली बोर् 
बनवायची होती. त्याने अशी बोर् अिेररकेत 
बनवायचे ठरवले.   

  रॉबर्ट वीस वषांनतंर िायिेशी परतल्यािळेु 
खुश होता. नवी बोर् बनवण्यासाठी तो उत्सकु 
होता.  

  मलन्व्हंगस्र्नने हडसन निीत वाफेवर 
चालणाऱ्या बोर्ीची चाचणी घेण्याची 
परवानगी मिळवली.     

  लवकरच रॉबर्टची नवी बोर् तयार झाली. 
अनेक लोकांनी बोर्ीला फुल्र्नचा िूखटपणा 
म्हर्ल.े ही बोर् चालेल, यावर त्यांचा 
अन्जबात ववश्वास नव्हता. 



    रॉबर्टने आपल्या या बोर्ीचे नाव क्लेरिाँर् 
ठेवले. बोर्ीवरून पदहली सफर करण्यासाठी 
त्याने आपल्या काही मित्रांना बोलावले. यांिध्ये 
त्याच्या भागीिाराची सुिंर पतुणी हॅररयेर् 
मलन्व्हंगस्र्नसदु्धा होती. रॉबर्ट नतच्या पे्रिात 
पडला होता. ही बोर् यशस्वी ठरली तर रॉबर्टला 
लग्न करण्याइतपत परेुसा पसैा मिळाला असता.    

  9 ऑगस्र् 1807 रोजी क्लेरिाँर् हडसन निीत 
उभी रादहली. मशट्टी वाजल्यावर बोर् ननघाली. 
ककनाऱ्यावरच्या काही लोकांनी जयघोष करून हुरूप 
वाढवला. पण काही लोकांनी र्वाळी केली. बोर् 
बडुणार असे त्यांना खात्रीने वार्त होत.े िग 
अचानकच बोर् थांबली. 
   रॉबर्टने िोठ्या आवाजात गिीला सांचगतले, 
“थांबा, िी बघतो काय अडचण आहे ती.”  



    लवकरच रॉबर्टने व बोर्ीच्या इंन्जनीयरने 
अडचणीचे ननवारण केले. बोर् पसुहा चाल ू
लागली. हडसनच्या ककनाऱ्यावरील लोकांनी हात 
हलवनू त्यांना प्रोत्साहन दिले. यापवूी लोकांनी 
असे दृश्य कधी पादहले नव्हत.े  

  बत्तीस तासांनतंर बोर् आल्बनी शहरात 
पोहोचली. हे शहर सययूॉकट पासनू 150 िलै िरू 
होत.े नवी बोर् पवूीच्या बोर्ीच्या तलुनेत 
बऱ्यापकैी वेगात पळत होती.  



     यानंतर फुल्र्न व मलन्व्हंगस्र्नने अनेक 
बोर्ी बनवल्या. यातील काही मिमसमसपी 
निीत प्रवास करू लागल्या. या बोर्ींिळेु 
शतेकरी व लाकूडतोड्यांना िोठ्या 
नद्ांिधून आपला िाल वेगवेगळया 
दठकाणी नेता येऊ लागला. अनेक लोकांनी 
पन्श्चि ककनाऱ्यावर स्थलांतर केले. रॉबर्ट 
फुल्र्नच्या शोधािळेु सपंणूट िेशात सिदृ्धी 
आली.   

  हडसन निीतील पदहल्या सफरीनतंर रॉबर्टने 
हॅररयेर् मलन्व्हंग्स्र्नशी लग्न केले. त्यांना पढेु 
तीन िलुी व एक िलुगा झाला. रॉबर्ट खूप 
श्रीितं तसेच सखुी िाणूस बनला. त्याची िलेु 
हाताने चके्र कफरवनू चालणाऱ्या पदहल्या बोर्ीची 
कहाणी चवीने ऐकत असत.  



  “पण िला वार्त,ं जेव्हा तमु्ही तिुच्या 
पाणबडुीतनू पाण्याखाली गेलात, तवे्हा तमु्ही 
जगातले सवाटत शरू िाणूस बनलात,” रॉबर्टचा  
तरूण िलुगा म्हणाला. 
  ही बोर् बनवताना झेललेली आव्हाने व सघंषट 
यांची आठवण रॉबर्टच्या िनात कायि रादहली. 
आपण अथक प्रयत्न करत रादहल्यािळेु जग 
अचधकाचधक राहाण्यायोग्य बनत,े हे त्याने जाणले. 

  रॉबर्ट फुल्र्नचे ननधन झाल्यावर 
सययूॉकट िधील हॉल ऑफ फेििध्ये त्याचा 
कांस्य धातचुा अधटपतुळा ठेवण्यात आला. 
पण जगभरातील नद्ा व सिदु्रांतील 
वाफेवर चालणाऱ्या बोर्ी याच खरंतर 
त्याचे यथोचचत स्िारक आहेत.    

सिाप्त 


